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 م2018 -  2016لألعوام  في األردن  اإلنجليزّيةتحليل أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة 
 وفق مستويات بلوم المعرفية المعّدلة 

 
An Analysis of the General Secandary Certificate Examination  Questions of  

English Langauge between 2016 to 2018 in Jordan in the Light of the Revised 

Edition of Bloom's Taxonomy 
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 ملخص ال
أسئلة    تهدف       تحليل  اللغة  االّدراسة  لمبحث  العاّمة  الّثانوّية  الّشهادة  األردّن    اإلنجليزّيةمتحانات    وفق  م2018  -2016لألعوام  في 

الّثانوّية العاّمة  سئلةأ  ونت عينة الدراسة منتك  ، مستويات بلوم المعرفّية المعّدلة الّشهادة  في األردّن    اإلنجليزّيةاللغة    ادةلم  جميعها  امتحانات 
    سئلة تحليل األ  بطاقة تم إعداد  ولتحقيق أهداف الدراسة    .( سؤالً 226حيث تم تحليل )   بدورتيها الصيفية والشتوية،  م2018-2016لألعوام  

والتحليل  ٪(،  56.7الفهم  والتطبيق بنسبة )   :معظم األسئلة ضمن مستويينالدراسة أن    نتائجحليل  تأظهر    . والتي تم استخراج صدقها وثباتها
ذات المستويات المعرفية الدنيا    ئلةسرجحان األ  التي عكست(  ٪26.9  )   بنسبة    للمستويات األخرى ة  ضجاءت النسب منخف و   ( ٪16.4)   بنسبة
عدم وجود فروق  ، كما أشارت نتائج الدراسة (٪ 61.8)   حيث كانت النسبة ،لصالح األسئلة منخفضة المستوى  وجود فروق  أظهرت النتائج كما

 .سنوات  ية الدنيا والعليا على مدار ثالثتبًعا لألهداف المعرف اإلنجليزّية أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة في توزيع  
الي     أسئلة    الدراسة   نتائجضوء  في    باحثانوصي  الّشهادة  ابتحسين  لممتحانات  العاّمة  األردّن    اإلنجليزّيةاللغة    ادة الّثانوّية  لتغطية  في 
الجديد  من    الستةمستويات  ال بلوم لاإلصدار  السؤال،  استحداث    وكذلك  ، تصنيف  أو  للهدف  المعرفي  المستوى  بتحديد  يقوم  حاسوبي  برنامج 

 عتماد على معايير ومحكات علمية دقيقة تضعها لجان مختصة.بال

. 
 .(بلوم المعّدل تصنيف  ، ، امتحان الشهادة الثانوية اإلنجليزّية اللغة  ادة م،  المجال المعرفي : تحليل األسئلة، مفتاحيةالكلمات ال ) 

 

Abstract 

This study aimed at identifying and analyzing the General Secandary Certificate Examination  Questions  in  

English langauge in the light of the Revised Edition of Bloom's Taxonomy  between 2016 to 2018 in Jordan. 

The sample of the study consisted of the General Secandary Certicate Examination  questions  in  English 

langauge  where the researcher analyzed (226) questions. A study analysis sheet was prepared and used in 

the classification of the questions according to the Revised Edition of Bloom's Taxonomy to achieve the 

purposes of the study. The results revealed the following: 

- Most of the questions were within the two levels; understanding and applying (56.7%), (16.4%) for 

analyzing and less for the other levels (26.9%) which reflected the preponderance of the low level question 

in the questions. The results revealed that the differences were in favor of the low level questions as the 

percentage was 61.8%. 

In light of the results, the researcher recommended to improve the questions in the General Secandary 

Certicate Examination to cover the six levels of the Revised Edition of Bloom's Taxonomy and to train 

teachers and designers of curriculum to use and write questions following the new version of Bloom's 

Taxonomy. 
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 خلفية الدراسة 
 

  المراحل الدراسية   متحانات في األردّن أهمّية خاّصة في حياة الّطالب المدرسّية على اختالف مستوياتتحتّل ال       
وطلبة   العاّمّة  العاّمة،  الّثانوّية  الخصوصمرحلة  وجه  مؤسسات على  في  الّطلبة  قبول  في  المعتمد  المقياس  فهي  ؛ 
مخرجات    ُتعتبرتعد المرحلة الثانوية في األردن المرحلة األهم واألخيرة في حياة الطالب المدرسية، إذ  و الّتعليم العالي.  

لذلك حرصت   ؛الجامعيةتعليم الجامعي، ومن يجتاز هذه المرحلة يستطيع أن يكمل دراستة  للالتعليم الثانوي مدخالت  
 ، والمراحل األخرى عامة، بغية تحقيق األهداف المنشودة.ةً هذه المرحلة خاص تقويم وزارة التربية والتعليم على العناية ب

بالسياسررررررة التربويررررررة للدولررررررة، ومررررررا ينبثررررررق عنهررررررا مررررررن أهررررررداف تعليميررررررة، وهررررررذا مررررررا  اوثيقررررررً  االتقررررررويم ارتباطررررررً يرررررررتب       
علرررررى إعرررررداد المتعلمرررررين  عررررردادها؛ ألن وظيفرررررة التعلررررريم تركرررررزإ التحصررررريلية و  الختبررررراراتجرررررب مراعاتررررره عنرررررد صررررريا ة ي

 للحياة، والتكيف مع المجتمع والتغيرات المتالحقة فيه، والتركيز على المهارات الحياتية الوظيفية.

المختلفرررررة فررررري فررررري نظرررررم التعلررررريم  ااألكثرررررر شررررريوعً و مرررررن أهرررررم وسرررررائل التقرررررويم التربررررروي،  معياريرررررةال الختبررررراراتتعرررررد     
مرررردى تحقررررق األهررررداف المنشررررودة مررررن  علررررى يمكررررن التعرررررفخاللهررررا  مررررنلهررررا أهرررردافها التربويررررة المهمررررة الترررري و العررررالم، 

 .(1998)منسي،  ى المعرفي للمتعلمين من ناحية أخر  ناحية، وتحديد المستوى 

تقررررررريو المسرررررررتويات و متنوعرررررررة،  وأن تكرررررررون  بأهرررررررداف المرررررررادة، الختبررررررراراتالمتعرررررررارف عليررررررره أن تررررررررتب   مرررررررنو       
ومسرررررتويات الفررررروق الفرديررررة برررررين ويراعررررى فيهرررررا الترررردرج بررررين السرررررهولة والصررررعوبة، بحيررررث تتناسررررب  هرررراجميع المعرفيررررة
 الطلبة.
  لها أيضاً ية، و ممية التعلّ إذ تعد العمود الفقري للعملية التعليّ   ،أهمية كبيرة في المجال التربوي   التعليمية  لألسئلة        

للعمليات العقلية التي يحتاجها المتعلم عند إجابته عن    اتبعً   ،ستويات تبدأ بالمستوى البسي  وتنتهي بالمستوى المعقدم
الذي ل يتطلب عمليات عقلية عليا، بل يتطل  السؤال، السؤال  البسي  هو  التعليمي  المتعلم أن يتذكر  فالسؤال  ب من 

أو معلوم تعلمها، في حين  حقائق  أن  إلى  إ ات محددة سبق  المعقد يحتاج  )المركب(  التعليمي  المستوى  ذا  السؤال  ن 
عمليات عقلية عليا وجهد ووقت كبير عند اإلجابة، إذ يتطلب من المتعلم أن يقوم بعمليات التفسير والتحليل والتركيب 

 . (2011وعطية، )الهاشمي، جديدة ات عامة سبق أن تعلمها في مواقف تعليميةأن يوظف معلوم والتقويم أو
  وتصنيف   ،)Saunders)ساندرز  وتصنيف  ،(Bloom)  بلوم  كتصنيف  هداف ألا  تصانيف  من عديد  ال  ظهر      

 للمجال  بلوم  تصنيف  هو  اشيوعً   وأكثرها  أشهرها  أن من  إل  ،(Marshall)  مارشال  وتصنيف  ،(Gilford)  لفورديج
 التركيب،  التحليل،  التطبيق،  الفهم،,  التذكر) هي  مستويات   ىستةى  لإ  المعرفية  العمليات  بلوم  صنف  إذ  ؛المعرفي
  األدنى   بالمستوى   ابادئً   والتعقيد  الصعوبة  في  الزيادة  مبدأ  امعتمدً   ،اهرميً   اترتيبً   المستويات  هذه  بلوم  رتب  حيث  ،)التقويم
عام    .( 2009الحيلة،  )  م الهر  قمة   يمثل  الذي  التقويم  األعلى  بالمستوى   اومنتهيً   الهرم  قاعدة  يمثل  الذي  التذكر وفي 
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التذكر،  لى ستة مستويات وهي )إإذ ُصنفت المستويات المعرفية فيه    ،( ظهر تصنيف جديد معّدل لهرم بلوم2001)
 .بداع(الفهم، التطبيق، التحليل، التقويم، اإل

 
في كونها اللغة الرسمية لثالث وخمسين دولة حول العالم، مّما يجعلها من أكثر    اإلنجليزّيةتكمن أهمية اللغة          

مع هذا  مليون شخص، لذلك يعتبر إتقانها فرصة حقيقية للتواصل  (  400)في العالم، حيث يتحدث بها    اشيوعً اللغات  
 . ( 2018)مروان، فرادالكم من األ

  ، دبي(ألوا  لعلمياكاديمي )األ  ،على طلبة الثانوية العامة بجميع فروعها  اجباريً إ  امقررً   اإلنجليزّيةاللغة    ادةعد متو     
ليو خطة مسار كليات المجتمع، و الذين اختاروا خطة مسار الجامعات    ،وهم طلبة الفروع المهنية  (جامعاتالمهني )و 

اللغة   منهاج  يدرسون  فهم  األكاديم  اإلنجليزّيةلذلك  للفروع  الدراسي    :ينيبمستو   ةيالمقرر  الفصل  يمثل  الذي  الثالث 
ويعقد  األ الثاني،  الدراسي  الفصل  يمثل  والذي  والرابع  الثانوية  اول،  الشهادة  وشتويةيصيف  ؛دورتينعلى  متحان  ، ة 
 سبوعية. أُ حصص  ربعأبواقع يدرس المنهاج و 

التيوألهمية       الثانوية  امتحانات   تحدد  المرحلة  تكون  أن  الضروري  من  فإنه  الجامعي  التعليم  في  الطالب   مسار 
وموزونة، إذ تم الحكم على هذه المتحانات من خالل تحليل أسئلتها    علمية مدروسةبمواصفات تربوية  الثانوية العامة  

لقياس األهد العامة من خالل لجان مختصة  يتم   و  .اف ومستوياتهاومطابقتها  الثانوية    بصيا ة وضع أسئلة امتحان 
 . عالية دقة تتطلب والتي وإخراجها، المتحانات أسئلة

القوة وال  على تحديدتساعد هذه الدراسة واضعي األسئلة لهذا المبحث    قد       فيها؛ لإلفادة منها في    ضعفجوانب 
كما تزود هذه الدراسة أصحاب القرار بفكرة واضحة عن    ،تعزيز الجوانب اإليجابية، وتالفي جوانب القصور والضعف

جريت، وتشجع على إجراء المزيد من الدراسات حول تحليل أسئلة الثانوية العامة لمبحث اللغة  متحانات التي أُ واقع ال
 ادمة. للسنوات الق اإلنجليزّية

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

مكتوبة الحديثة    ن العديد من المصادر العلمية  إ، حيث  الحديثة  لغة العلوم والتكنولوجيا  اإلنجليزّيةتعتبر اللغة           
لذلك فإن األاإلنجليزّيةباللغة   اللغة    فراد،  إلى تعلم  المصادر،  طالع على هذه  حتى يتمكنوا من ال  اإلنجليزّيةبحاجة 

ن  إ كن له استخدام التكنولوجيا، حيث  ، كما أنه ل يماإلنجليزّيةتعلم العلوم دون فهم اللغة    ععلى أي شخص   يصعبو 
باللغة   متاحة  جميعها  أصبحت  العولمة  عصر  في  بشكل  اإلنجليزّيةالتكنولوجيا  اللغة  هذه  تعلم  إلى  الفرد  ويحتاج   ،

قدرة   أنها تزيد  اإلنجليزّيةومما يزيد من أهمية تعلم اللغة    ها.معوالتعامل    إجباري حتى يتمكن من استخدام التكنولوجيا،
تمكين و   نها تعتبر لغة اإلعالم إاإلنجليزّية، حيث  ستماع البرامج المفضلة لديه الفرد باللغة  الفرد على قراءة الكتب، وال

ساعد الفرد في اكتشاف القيم والعادات،  ي  زّيةاإلنجلين تعلم اللغة  إعلى ثقافات الدول المختلفة، حيث الفرد من الطالع  
 . (Britsh study centre, 2018). سلوب حياة الدول األخرى التي لديها ثقافة مختلفة عن ثقافة بلدهأو 

  في   الفاعلة   ومساهمتها  اإلنجليزّية  اللغة   مادة  أهمية  وكذلك   ردناأل  في  العامة  الثانويةامتحانات    ألهميةًرا  نظو      
 فيمتحانات  ال  قصور  عن  موراألُ   وأولياء  والمعلمينالطلبة    من  المستمرة  ى للشكاو ا  ونظرً ،  التربوية  هدافاأل  تحقيق
وزيادة نسب الرسوب    المنشودة،  لألهداف  ومناسبتها  متها ءمال  وعدم  سئلةاأل  ألنماط  العشوائي  ستخداموال  كثيرة،  جوانب
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  إعداد   وألهمية،  المحتوى   تحليل  سلوبأ  بها  يتميز  التي  المصداقية  على  وبناءً ،  اإلنجليزّيةبين الطلبة في مبحث اللغة  
ي  والتدراسة،  اله  هذ  فكرة   جاءت  التربوية  لألهداف  الحديثة  التصنيفاتت  مستويا  كل  تقيو  شاملة  متوازنة  ختباراتا
 الحديثة  التصنيفات  ضوء   في  ردنفي األ  اإلنجليزّيةاللغة    لمادة  العامة  الثانوية  الشهادةامتحانات    أسئلة  بتحليل  مثلتت

 . المعّدل التعليمية حسب تصنيف بلوم لألهداف
وازرة التربية والتعليم أداة تقويمية مهمة في اللجان المختصة في  تعد أسئلة امتحانات الثانوية العامة التي تضعها       
و ال عليها  وتعتمد  التعليمية،  قدارت  از عملية  عن  الكشف  في  والتعليم  التربية  إلمامهم رة  ومدى  واستعدادهم،  الطلبة 

ومن خالل   يةميدانالخبرة  لوحظ من الوقد  والقيم التي يتعلمونها، وأنماط التفكير التي يمارسونها.    راتبالمعلومات والمها
التربويين   المشرفين  هذهمالحظات  في  خلل  المعرفي، متحاناتال  وجود  المجال  لمستويات  تمثيلها  في  توازن  وعدم   ،  

المتحانو كذلك  و  لفقرات  المختصين  اختيار  في  تباين واضح  لتصنيف إحيث    ،جود  الدنيا  المستويات  عند  تقف  نها 
المجال،    من  ر مالفب  بلوم، هذا  في  الدارسات  اللغةأل  إكثرة  في  الطلبة  من ضعف  الشكوى  زال    اإلنجليزّية  ن  ما 
  خاصة للوقوف على مستوياتها المعرفية وفق تصنيف  متحاناتلتلك ال  تحليلء  راجإأصبح من الضروري  لذا    ؛اموجودً 

ومستويات األهداف   للمجال المعرفي، ومعرفة مدى تنوع أسئلتها، ومدى شمولها لمحتوى المادة الدارسية   ل بلوم المعدّ 
 .المعرفية 

لى إيؤدي      اإلنجليزّيةاللغة    لمادةالنهائية  المتحانات  ن التقويم القائم على الدارسة العلمية التحليلية ألسئلة  إ           
تكون عليه، مما   أن  متحاناتوما ينبغي لهذه ال  ،هداف التعليميةلألتحديد الواقع الحقيقي لتلك األسئلة ومدى تحقيقها  

لى تحقيق  إوهذا يؤدي بدوره    ،في تحديد أهدافهم بصورة أكثر دقة  اللجان المختصة بوضع أسئلة المتحاناتيساعد  
الطلبة.تقويم   لتحصيل  هنا    موضوعي  مدى  من  على  التعرف  خالل  من  الدراسة  مشكلة  أسئلة    شموليةبرزت 

  ل لنظرام بلروم المعد    االتعليم لألهداف المعرفية تبعً و في وزارة التربية  ة  المختصتضعها اللجان  متحانات النهائية التي  ال
التق  وهي التحليل،  التطبيق،  الفهم،  السائد    ،بداع(يم، اإلو )التذكر،  هذه    في   اشيوعً كثر  األوومعرفة مستوى األهداف 

                                              :تيةاآل األسئلةعن  وبذلك تتلخص مرشكلة الدراسرة فري اإلجابة المتحانات،

في الفترة الزمنية ما  في األردن    اإلنجليزّيةاللغة  ادة  الثانوية العامة لم  الشهادة  أسئلة امتحان  شمولما نسبة   -1
 لكل مستوى من المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم المعّدل؟  م2018رررررر  2016بين 

ادة  الثانوية العامة لم  الشهادة  امتحان  أسئلة  المستويات المعرفية العليا فيو ويات المعرفية الدنيا  تما نسبة المس -2
 حسب تصنيف بلوم المعّدل؟ م 2018-2016في الفترة الزمنية ما بين في األردن   اإلنجليزّيةاللغة  

مستوى   -3 عند  إحصائية  دللة  ذات  فروق  توجد  امتحانأس  توزيع  في  (0.05 ≥)هل  الثانوية   الشهادة  ئلة 
المستويات المعرفية حسب على    م 2018-2016بين    تبًعا للسنواتفي األردن    اإلنجليزّيةاللغة    ادةالعامة لم

 تصنيق بلوم المعّدل؟
 أهمية الدراسة: 

تحليل فقرات أسئلة  الثانوية العامة في األردن و  ن الشهادة في امتحا البحث أهميةأهمية الدراسة من   ظهرت       
لة  في ضوء التصنيفات الحديثة المعدّ    (م0182-2016عوام ) لأل اإلنجليزّيةالثانوية العامة لمادة اللغة  امتحان الشهادة

الذي من شأنه أن يوفر فكرة صحيحة عن   ،بداع(التحليل، التقويم، واإل ،الفهم، التطبيق، حسب نظام بلوم )التذكر
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تنبع أهمية هذه الدراسة من توفيرها معلومرات وافيرة تعتبر بمثابة تغذية  كما ،متحانات ومدى تحقيقهالا هطبيعة هذ
وقد يفيدهم ذلك   ،جريت متحانات التي أُ لعن واقع أسئلة اكاديميين المختصين األو  للمشرفينو اب القرار راجعة ألصح

تحقق األهداف التربوية التي هتمامهم عند إعردادها، بحيرث ا سلوب وضع األسئلة وزيادة أفي إعادة النظر في طريقة 
                                        ُوضعت من أجلها.

الدراسةتوف  وقد      اللجان المختصة    تضعهاواألسئلة التي    لمتحاناتمعلومرات دقيقة وواقعية عن وضع ا  ر هذه 
الثانوية العامة   ن الشهادةمتحااالتي قد تظهر في أسئلة    عن نقاط القصور  كشفالفي وزارة التربية والتعليم، من خالل  

مما يؤدي   ؛التقرويموتطوير عملية القياس    وذلك بهدف  ؛وتوزيعها على سلم األهداف المعرفية  اإلنجليزّيةاللغة    مادةل
  تشجع على إجراء المزيد من الدراسات حول تحليل أسئلة الو ،  الثانوية  إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية للمرحلة  

 لسنوات القادمة.ل اإلنجليزّيةاللغة ادة العامة لم الثانوية امتحان الشهادة 

: هدف الدراسةأ                                                                                          

 : إلى  هذة الدراسة هدفت         
 المعرفية   مستوياتالردن وفق  في األ  اإلنجليزّيةمتحانات الشهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة  اسئلة  أتحليل    -1

المعلهرم   التطبيق،،  )التذكر  لدّ بلوم  التق  الفهم،  والتعليم إخر  آلبداع(  ال  ،مويالتحليل،  التربية  لوازارة  صدار 
 . (م2018-2016)  لألعوام   (Action Pack 12)اإلنجليزّيةردنية لكتاب اللغة األ

   ،ل )التذكرمتحانات حسب نظام بلوم المعدّ العليا في تلك ال و الدنيا  المعرفية  تحديد نسب كل من المستويات  -2
 البداع(. ،التقويم ،التحليل ،التطبيق، الفهم

في   -3 الفروق  عن  اللغة    توزيعالكشف  لمبحث  العامة  الثانوية  امتحانات  األردن    اإلنجليزّيةأسئلة  على  في 
 . (2018-2016) بين الفترة الزمنية  في ، تبًعا للنسوات المستويات المعرفية حسب تصنيق بلوم المعّدل

أس -4 لتوزيع  حلول  المعرفيةئاقتراح  المستويات  كافة  ليشمل  العامة  الثانوية  امتحان  بلوم    تصنيفحسب    ة 
 لمعّدل. ا

الدراسةو حد و   ومحدداتها:  د  الدراسة  نتائج  العامة   هايم عمت  مكانيةإتتحدد  الثانوية  امتحانات  تحليل  أداة  صدق  وفق 
امتحانات    :الحدود كما تقتصر الدراسة على جابة عن أسئلة الدراسة.المعالجات اإلحصائية المستخدمة في اإل، و وثباتها

 مستويات بلوم المعرفية المعّدلة.  في األردن، و اإلنجليزّيةمبحث اللغة ( في 2018-2016الثانوية العامة للفترة )

  

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية: 

 :  Analyizing Questions سئلةاألتحليل 
األسئلة   ( 2002)  براهيمإ  يعرف     لدراسة  ب  تحليل  طريقة  أوأنها  لفظية  اتصال  إشارية،   مادة  أو  مرئية  أو    سمعية 

موضوع  التصالية  المادة  تعكو  التي  المتغيرات  بعض  قياس  بغرض  وكمي  وموضوعي  منظم  بأسلوب  وتحليلها 
 الدراسة. 
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 المعرفي المجال  ألهداف والكيفي الكمي الوصف إلى  يهدف علمي منظم أسلوب بأنه ؛إجرائياً  سئلةويعرف تحليل ال   
 .اإلنجليزّيةلمادة اللغة  العامة الثانوية سئلة امتحاناتأ في ل المتضمنةبلوم المعدّ  تصنيف حسب بمستوياته

 : Cognitive Domoin المجال المعرفي
المعرفة،    بأنه  المعرفي  المجال  (2007)   عابدينيعرف      بتذكر  العقلية.  و يتعلق  والمهارات  القدرات  لتنمية  يمتد 

ه هذا المجال إلى ست مستويات تتدرج من التذكر )المعرفة( إلى الفهم، ثم التطبيق، ثم  ؤ وزمال )Bloom( بلومويصنف 
 .التحليل، ثم التركيب، ثم التقويم

 :English Language)) اإلنجليزّيةاللغة  ادةالتعريف اإلجرائي لم
األو جبارية  اإل  وادالم  ىحدإ  ىه المقررة على طلبة  اللغة  العامة بكل فروعهاجنبية  المملكة  ، على  الثانوية  كافة طلبة 
مستويين الثالث والرابع من الكتاب المقرر من قبل وزارة  المتمثل بوال ،والخاصة ردنية الهاشمية في المدارس الحكوميةاأل

م  2/2015بموجب قرار مجلو التربية والتعليم رقم  (Action Pack 12) اإلنجليزّيةاللغة  ادةالتربية والتعليم لتدريو م
بدءً 2015/ 20/5بتاريخ   الدراسي    ام  العام  حصص  أبواقع  و   م 2015/2016من   Ministry of).   سبوعية أُ ربع 

Education,2015)   
 :(General Secandary Certificate Examination) العامة امتحان الشهادة الثانوية 

  وضع  ،امسحيً  امتحانً ا عدوي األردن في والتعليم التربية وزارة  تطبقه يلتالمتحان ا هو العامة  الثانوية الشهادة امتحان   
  المعرفة،   من  تحقيقه  تم  الذي  المستوى   وتحديد  الطلبة،  لدى   العام   التحصيل  مستوى   لقياس  ةمختصلجان    قبل  من

)الجعافرة،    رسوبهم  أو  الطلبة  نجاح  رتبيت  النتائج  ضوء  وفي  يدرسونها،  التي  المدرسية  بالمناهج  تتصل  التيرات  والمها
2011) . 

الثانويةعرف  يو  الشهادة  تستخدمها    بأنهجرائيا  إ  العامة  امتحان  قياس  لقياس وزارة  أداة  األردن  في  والتعليم  التربية 
 التحصيل لدى طلبة مرحلة الثاني الثانوي.

 : )Bloom's Taxonomy) Edition of Revised المعّدلبلوم المعرفي لهرم  تصنيفال
نتيجة التطورات التي مرت بها نظريات التعلم  (Bloom) بلوم هرم  لقد تم عمل تعديالت على التصنيف المعرفي ل      

التربويون وطبقوه في العملية التدريسية ولقي  و   الثاني من القرن العشرين.  ففي النص قبول  هو التصنيف الذي عرفه 
سنة   )منذ  الماضية  عقود  الخمسة  طيلة  تعديل  أي  يدخل  ولم  نسبيًا،  هنا1956وارتياحًا  أن  إل  لهذا ل(،  تعديال  ك 

وهو التصنيف الذي وزع مستويات األهداف .  (Anderson & Krathwohl,2001)  2001التصنيف وألول مرة سنة 
تقويم،   تحليل،  تطبيق،  فهم،  )تذكر،  إلى  اندرسون المعرفية  تعديل  وفق   & Anderson)  ول ثوكرا  إبداع( 

Krathwohl.) 
 

 السابقة لدراساتا

أهدافالدراتعددت     وفق  األسئلة  بتحليل  المتعلقة  بلوم  سات  المعرفي حسب تصنيف  األسئلة    سواءً ل  المعدّ   المجال 
في    المتعلقة الواردة  األسئلة  أم  المدرسية  الشهادةابالكتب  العامة  متحان  الدراساتعرض    يمكنو   ،الثانوية  على    هذه 

 :النحو اآلتي
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في  تقييم    إلى  هدفتدراسة  ب   (Assaly & Smadi, 2015)  صماديو   عسلي   أجرى      الواردة  األسئلة  وتصنيف 
وقد    ، في فلسطين  أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوموفق مستويات  ( لمهارة القراءة  Master Class)  كتاب

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد  و (،  Master Class)  تكونت عينة الدراسة من األسئلة الواردة في كتاب
رّكز  وبينت الّنتائج أن أ لب األسئلة تبطاقة تحليل تتضمن مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم،    تم استخدام

 .  (%40)العليا على  المجال المعرفي  مستوياتبينما حصلت   (%60) بنسبة الدنيا المجال المعرفي مستويات على

أهداف التعلم في كتب اللغة  تحليل  إلى  (   (Rahpeyma & Khoshnood,2015خوشنودا و راهبيم  هدفت دراسة    
  من   أي  تحديدو ،  يرانفي إ  (2001)   لالمعد  بلوم    للناشئين في المدارس الثانوية اإلسالمية المستندة للتصنيف  اإلنجليزّية
التعليميةاألمستويات   ل  من تصنيف بلوم  هداف  كانت أكثر شيوًعا في هذه الكتب. تكونت عينة  الدراسة من   المعد 

الكتب   م  اإلنجليزّيةسلسلة  تتكون  والتي  حديًثا،  اسم  المنشورة  تحمل  سلسلتين  اللغة    ((Prospect1&2ن  وكتب 
بعنوان    اإلنجليزّية الثالث  التحليلي  (Right  Path)للصف  الوصفي  المنهج  الدراسة  اتبعت  في و .  الدراسة    استخدم 

نخفضت  ا، كما  تطبيق(التذكز، الفهم، ال)وقد أظهرت نتائج الدراسة  تركيز المحتوى على مستويات    .تحليلللستمارة  ا
 .(بداعاإل ،التركيب حليل،الت)نسب مستويات 

ردن  للصفوف:  ( في األAction Pack)اإلنجليزّيةسئلة كتب اللغة  أحلل    ,Olimat)2015)وفي دراسة عليمات       
وقد تكونت عينة الدراسة من األسئلة المدرجة في الكتب الدراسية    ،العاشر حسب تصنيف بلوم،  التاسع  السابع، الثامن،

المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة   الدراسةتبعت  ا  .(Action Pack)  العاشر لمنهاجحتى  للصفوف من السابع و 
أظهرت نتائج الدراسة  وقد    لألهداف المعرفية.نموذج للتحليل وفق تصنيف بلوم    ستمارة التحليل، وتم تطويراالدراسة   

ي أ  ؛فهم على حساب الفئات األخرى العلى المعرفة و   تركز كثيراً   اإلنجليزّيةسئلة كتب اللغة  أأن الغالبية العظمى من  
 على المهارات العقلية الدنيا على حساب المهارات العقلية العليا وفق تصنيف بلوم. نها تركزأ

الرحمن  دراسةهدفت  و         عبد  األسئلة إلى     Abdelrahman, 2014))  بني  ومستويات  أنواع  وتحليل  تحديد 
في اللغة    المطروحة  العاشر  اإلنجليزّيةكتابي  األردن  (Action Pack)للصف  هذ  ،في  توزيع  على    هلتحديد  األسئلة 

المستويات الستة من اإلصدار الجديد من تصنيف بلوم للمجال المعرفي، وتكونت عينة الدراسة من الكتب المدرسية  
العاشر )  تمحيث    ،(Activity book &Students’ book)  اإلنجليزّيةللغة    للصف  اتبعت   .سؤالً (  655تحليل 

بنسبة    راسة الد المعرفي  للمجال  الدنيا  المستويات  على  ركزت  األسئلة  أن  النتائج  أظهرت  التحليلي،  الوصفي  المنهج 
 %(. 28.71فكانت نسبتها ) أما مجموع األسئلة للمستويات العليا  .%(71.29)

رزمجو  أ  كما     كتب ( Razmjoo ،  2012) جرى  سلسلة  في  الواردة  األسئلة  وتصنيف  تحليل  هدفت   دراسة 
(Interchange series,2005)     ّتعتبر    حيث  ،لوفق مستويات أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم المعد
 English )اإلنجليزّيةبغير  لناطقين  لهم المقررات الدراسية األساسية في إعدادات المناهج الدراسية  أ السلسة من    ههذ

as a foreign language)   (EFL)  عينة تكونت  وقد  لسلسلة   أمن    الدراسة،  تابعة  دراسية  كتب  ربعة 
(Interchange Seriesالطبعة الثالثة لجميع المراحل األ )  تبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  ا  الثانوية،و ساسية

وقد أظهرت   ل،مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم المعدّ   تالدراسة بطاقة تحليل تضمنحيث استخدم في  
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الد وجود  نتائج  مع  التفكير،  من  الدنيا  المستويات  على  األسئلة  تركيز  أيًض اراسة  في    اختالف  الدراسية  الكتب  بين 
 إدراجها مستويات مختلفة من األهداف التعليمية. 

القايدي  أو        بالمدينة   دراسةً (Al-Gaidi, 2011) جرى  المتوسطة  المدارس  المعلمين في  إلى تحليل أسئلة  هدفت 
السعودية  المنورة العربية  المملكة  بلوم،    في  عند  المعرفي  المجال  مستويات  الدراسة  حسب  مجتمع  تكون  من حيث 

وتكونت أداة الدراسة  من  تبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  او   ،نهائًيا  امتحانً ا  ( 25سؤاًل مأخوًذا من )  (565)
  ( أن  النتائج  أظهرت  وقد  المعرفي،  المجال  لمستويات  بلوم  تصنيف  وفق  التحليل  األ  83بطاقة  من  من %(  سئلة 

 يم( .و التقو لتحليل والتركيب وا%(  كانت نسبة باقي المستويات )التطبيق 17مستوى المعرفة والستيعاب و)

الى تقييم أهداف التعلم في كتب هدفت    دراسةً   ( (Riazi & Mosalanejad, 2010موسلنجاد  و   ريازي  جرى أكما و     
، حيث أدرج في التحليل  (1956)ستخدام تصنيف بلوم  افي المدارس الثانوية اإليرانية وقبل الجامعية ب  اإلنجليزّيةاللغة  

الجامعي قبل  الوحيد  الدراسي  والكتاب  الثانوية  المدارس  في  مدرسية  كتب  الوصفي  او   ،ثالثة  المنهج  الدراسة  تبعت 
نتائج الدراسة أنه    أظهرتبلوم لمستويات المجال المعرفي، و بطاقة تحليل المحتوى وفق تصنيف    استخدم التحليلي كما  

 في جميع الصفوف كانت المهارات المعرفية منخفضة المستوى أكثر انتشاًرا من المهارات العليا. 

تحليل    (Gordani,2010دراسة جورداني )هدفت  و            في كتب  إلى  بلوم  المعرفية حسب تصنيف  المستويات 
اإليراني،  اإلنجليزّيةاللغة   التوجيه  مدارس  في  في    المستخدمة  مدرسية  كتب  ثالثة  من  الدراسة  مجتمع  تكون  حيث 

توزيع األسئلة على  وذلك للتعرف على مدى وجود فروق بين    ؛ا( سؤال وتمرينً 351متمثلة )  مدارس التوجيه اإليرانية
أن جميع العناصر كانت متركزة في المستويات الثالثة األولى من  حيث أظهرت النتائج    .مستويات بلوم المعرفية الستة

اإلضافة إلى ذلك، كان هناك فرق كبير بين بوالتي يشار إليها باسم مستويات المهارات المعرفية الدنيا.    ،تصنيف بلوم
 مستويات مختلفة من المهارات المعرفية.الكتب المدرسية في إدراج 

 Relationship)  هرم بلومو متحانات  سئلة الأبعنوان العالقة بين      (Karl,2009)  نقاشية لكارلالرقة  الو بينت  و        
Between Examination Questions and Bloom’s Taxonomy) 

مؤتمر) في  بين  Frontiers in Education Conferenceالمقدمة  العالقة  ناقش  حيث  الأ (  و  سئلة  متحانات 
متحانات  اسئلة  أحول تحليل  ه  تم نشر   لى تقريرإشارة  وجاء ذلك باإل ،  المعّدل  المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم

ذ إ  ،على المهارات الدنيا دون المهارات العليا  األسئلة  تركيز  ،انتائجه  بّينتالمرحلة الثانوية في المملكة المتحدة حيث  
النتائج  أ نسبة  أظهرت  مستويات  سئلة األن  على  تركز  كانت  ،الفهم  ،)التذكر  التي  نسبة  و   %(75)بنسبة    التطبيق( 
التي تركزاأل خر آلى تقرير  إ  ايًض أ   تشار وأ  %(.25)  بنسبة  كانت  التقويم(و   التركيبو )التحليل    مستويات  على  سئلة 

ن الطلبة يجيبون أوجاءت نتائج التحليل ب  ،متحانات لبعض المواد الدراسيةسئلة الأجابات الطلبة على  إحول تحليل  
جابات  إما  إسئلة المهارات العليا  أجاباتهم على  إبينما كانت    ،بشكل صحيح  )%85(سئلة المهارات الدنيا بنسبة  أعلى  

الحكومية و بعض المقترحات بتدريب الطلبة في جميع المدارس الخاصة    الباحث  قدمو جابات خاطئة.  إو  أ ير مكتملة  
بما يسمى )أنماط  و أعلى ممارسة   العليا  المهارات  المعلو  ،(Brain Powerنشطة تزيد من نسب  ين م كذلك تدريب 

 . الستة حسب تصنيف بلوم المعّدلمتحان بشكل متوازن حسب المستويات المعرفية سئلة الأعلى كيفية صيا ة 
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الثالث الثانوي في دولة قطر    (2007)  بد الوهابعو   حجازي   حلل         اللغة اإلنجليزية للصف  تمارين كتب تعليم 
وتكونت عينة    تصيف بلوم،ختبارها والمقارنة بينهما للوقوف على مدى توافق األهداف والمستويات المعرفية حسب  او 

الوحدات الدراسية والبالغة  متحانات  ، وجميع أسئلة ا( تمريناً 268جميع تمارين الكتاب المدرسي والبالغة )    من  الدراسة
سؤالً   600)   الد  ،(  التحليلي  راسةاتبعت  الوصفي  بلوم   استخدمكما    ،المنهج  تصنيف  وفق  المحتوى  تحليل  بطاقة 

المعرفي المجال  وأظهرت  لمستويات  تركيزا،  الدراسة  الثالث    لنتائج  الدنيا  المستويات  على    ، والفهم  ،التذكر)األسئلة 
 مستويات العليا للمجال المعرفي.التم إهمال  حينفي  (التطبيق

 منهجية الدراسة: 

التحليلي      الوصفي  المنهج  الدراسة  المعرفية في  استخدمت  الثانوية  لتحديد توزيع األهداف  الشهادة  امتحانات  أسئلة 
وذلك للوصول إلى    حسب تصنيف بلوم المّعدل؛   (م2018-2016عوام )ردن لألفي األ  اإلنجليزّيةالعامة لمبحث اللغة  

 أسئلة الدراسة.  بإلجابة عن استنتاجات محددة تتعلق

 مجتمع الدراسة وعينتها:

من       الدراسة  مجتمع  العامة  اسئلة  أ تكون  الثانوية  الدراسة  شهادة  األردن    هاجميعمتحانات  األلفي  ، كاديميةلفروع 
ردنية في  لتعليم األواعدتها اللجان المختصة في وزارة التربية  أ التي    اإلنجليزّيةلمبحث اللغة    ،المهنية )جامعات(  الفروع و 

الزمنية   بينالفترة  الد  أما   .( سؤالً 226، والبالغ عددها )(م 2018-2016)  ما  ذاتها  راسة عينة  الدراسة   فهى    مجتمع 
 تللسنوات الثالث األخيرة والتي بدأ  ،عشر امتحاًنا وزارًيا للدورتين الصيفية والشتوية  يشتملت على اثناوالتي    ،كامالً 

للفصل الصيفية  الدورة  الدراسي  الدراسي    من  العام  من  الثاني   )2016  (األول  الدراسي  للفصل  الشتوية  الدورة  إلى 
(2018 .) 

 

 أداة الدراسة: 

من         تم  أ للتحقق  الدراسة  المعا هداف  بلوم  تصنيف  لألدّ عتماد  تمثيل  ل  مدى  عن  للكشف  المعرفية  سئلة  أهداف 
ستخراج النتائج بدقة من إولغايات    ،هداف المعرفيةلمستويات األ  اإلنجليزّيةمبحث اللغة  في  متحانات الثانوية العامة  ا

فقرات   تم    المتحاناتخالل وضع  لها،  المناسب  المستوى  المجال    إعداد في  أهداف  تتضمن مستويات  تحليل  بطاقة 
المّعدل وهي بلوم  التقويم،  التذكر)   :المعرفي حسب تصنيف  التحليل،   التطبيق،  اإلالفهم،  تم تصنيف ( بداع،   . حيث 

لمبحث   العامة  الثانوية  تكا   في ضوء هذه   اإلنجليزّيةاللغة  أسئلة  المئوية  راراتلمستويات على شكل  ،  وحساب نسبتها 
؛  Abdelrahman،  2014ذات العالقة بالموضوع نفسه كدراسة )  العديد من الدراسات السابقة واألبحاثإلى  وبالرجوع  

Razmjoo ،2012  ؛Karl، 2009 . ) 
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 صدق األداة:

تذة  اوأس  اإلنجليزّيةالمختصين في تدريو اللغة  من    عرضها على عدد  الدراسة، من خالل  لتأكد من صدق أداة تم ا     
وثالثة   ،ينمحكم  خمسةوالبالغ عددهم    في عدة جامعات  اإلنجليزّيةوطرق تدريو اللغة    المناهج    من تخصصالتربية  
األداة  بالهدف  وارتباط    مناسبة  لغة إنجليزية. من أجل    اتمعلم  ثالثو   ،مديرية تربية لواء البتراء  ن منيتربوي مشرفين  

أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مبحث   تحليلرأيهم بمناسبة األداة لغايات    مون محكال   بدى الذي وضعت من أجله، وأ
عتماد رأي المحكمين كدليل على صدق األداة المستخدمة في ا وبذلك تم  (؛   2018-2016لألعوام )   اإلنجليزّيةاللغة  
 . عشر محكماً  ثني، وكان العدد اإلجمالي للمحكمين االدراسة

 ثبات األداة:

 اإلنجليزّيةشهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة  متحان  امن    ورقة  ةعشر   يتاثنتحليل    تم  راسة  للتأكد من ثبات أداة الد  
المح  ، ينللمح  ستةعرضها على  تم  ، كما  م(   2018-2016لألعوام )  الّتحليل،    ن للو واّطلع  القيام بعملّية  على كيفّية 

وتصنيف كّل واحد من    ةة، وبعد حساب نسبة التفاق بين تصنيف الباحثلباطالنماذج اّلتي حللتها ال  لل وحّلل كّل مح
 :اآلتية (1969)سنة  (Holsti)  هولستيحسب معادلة أنفسهم لكل سؤال  المحللينوبين  ،للينالمح

 %  X100                            تفاقال مّراتعدد                            الثبات = معامل

 الختالف  مّرات+ عدد  تفاقلا مّراتعدد 

 المحللين وبين المحللين أنفسهم .  و ( ُيبين نتائج تحليل نسبة الثبات بين الباحثة 1والجدول )

 والتحليل النهائي  نسبة االتفاق بين المحللين: (1)الجدول

 المحلل  التحليل النهائي  األول الثاني  الثالث  الرابع   الخامس

 األول 0.85 -- -- -- -- --
الثاني  0.86 0.89 -- -- -- --  
الثالث   0.89 0.91 0.84 -- -- --  
الرابع   0.86 0.87 0.89 0.83 -- --  
 الخامس 0.95 0.91 0.88 0.87 0.89 --
       

التحليل بين ) حيث      النهائي والمحليين بين  (0.91-0.83تراوح معامل ثبات  التحليل  التوافق بين  ، وتراوح معامل 
( بينما معامل ثبات التحليل النهائي 0.87لين )ل(؛ وبالتالي بلغ المتوس  اإلجمالي لمعامل ثبات المح0.85-0.95)

وتشير إلى صالحية األداة إلتمام إجراءات     راض الدراسة،  ًا ألمناسبمعاماًل  نسبة  الهذه  (، وُتعد  0.88)ين  لمع المحل
 . (2012)عبدالرزاق،  التحليل
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 إجراءات الدراسة : 

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، و وبعد اإلطالع على األدب التربوي السابق والدراسات ذات الصلة،       
 تم اتباع اإلجراءات اآلتية:  

    
  ( 2018-2016)  عوام لأل  اإلنجليزّيةاألسئلة الخاّصة بامتحانات الشهادة الثانوية العاّمة لمبحث اللغة    جمع -1

 للدورتين الّصيفّية والّشتوّية. 
ل  -2 المعد  بلوم  تصنيف  حسب  المعرفّي  المجال  أهداف  مستويات  وفق  الّدراسة  ألداة  الّتحليل  بطاقة    إعداد 

 . واستخراج صدقها وثباتها
كوحدة للتحليل، وهي الفقرة التي ُيطلب من الطالب اإلجابة عنها،   )السؤال / الفقرة(    ختباريةة العتماد الفقر ا  -3

الفقرة ال الفكرة التي تتضمنها  ختبارية، وتحديد مستوى العملية العقلية التي تستجرها  وذلك من خالل تحديد 
 الفقرة. 

من خالل  حسب تصنيف بلوم المعّدل في المستوى المعرفي المناسب لها  متحانوضع فقرة التحليل األسئلة ب -4
 .وحساب تكراراتها بطاقة التحليل استخدام

ثّم استخراج   الّتحليل،  فئات  حسبجمع التكرارات في كل مستوى من المستويات  ،  امعالجة البيانات إحصائيً   -5
 . الّنسب المئوية لكّل فئة

 ا.عرض النتائج ومناقشتها وإصدار توصيات مقترحة بناًء على النتائج التي تم التوصل إليه -6

 :المعالجة اإلحصائية

 ستخراجاب  ، وذلك(SPSS)  جتماعيةاإل  للعلوم  الرزمة اإلحصائية  برنامج  ماستخداتم    الدراسة   أسئلة  عن  لإلجابة      
الستة حسب تصنيف    مستوياتال  من  مستوى   لكل  المئوية  والنسبالتكرارات     ستخدام ا  تم  كما  ،المعّدل  بلومالمعرفية 

  هولستي   معادلةم  استخدا  تم  وكذلكالنسب،    بين  الفروق   دللة  لفحص  ؛(Chi-square 2)  تربيع  كاي  ختبارا
(Holsti) الثبات معامل إليجاد. 

 

 نتائج الدراسة 

 ع بياناتها، ومعالجتها إحصائيًا.وجم  ،بعد تطبيق أدواتها الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسةيتضمن هذا  
هدفت   اللغة  والتي  لمبحث  العامة  الثانوية  الشهادة  امتحانات  أسئلة  تحليل  مستويات    اإلنجليزّيةإلى  وفق  األردن  في 

المعّدل بلوم  المعرفي حسب تصنيف  المجال  نتائج    ،(م2018-2016)   لألعوام  ،أهداف  يأتي عرض  الدراسة  وفيما 
 . وفق ترتيب أسئلتها
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بسؤال    -أوالا  المتعلقة  اللغة   األول:الدراسة  النتائج  لمادة  العامة  الثانوية  الشهادة  امتحان  أسئلة  نسبة شمول  ما 
بين    اإلنجليزّية ما  الزمنية  الفترة  في  األردن  حسب  2018  2016في  المعرفية  المستويات  من  مستوى  لكل  م 

   تصنيف بلوم المعّدل؟

مستويات األهداف لالعامة على ا  امتحانات الثانوية  وتحديد نسب توزيع أسئلة  الدراسة األول  ولإلجابة عن سؤال       
المئوية  وقد المعرفية حسب تصنيف بلوم المعّدل،   في كل مستوى من مستويات     تم حساب تكرارات األسئلة ونسبها 

 كما هو موضح في الجدول اآلتي: األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم المعّدل، 

التكرارات والنسب المئوية ألهداف مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف  بلوم المعّدل لألسئلة اّلتي  :  (2الجدول ) 
 م  2018–2016لألعوام  اإلنجليزّيةاللغة  ادة الثانوية العاّمة لمتغطيها امتحانات الشهادة 

 المجموع بداع اإل مويتقال حليلتّ ال طبيق تّ ال فهمال الّتذّكر المستوى 

 226 31 19 37 58 70 11 التكرار

 100 % 13.7 % 8.4 % 16.4 % 25.7 % 31 % 4.9 النسبةالمئوية%

 6 4 5 3 2 1 6 الترتيب 

        
سؤاًل؛    (226)   (  م2018-2016)للسنوات    اإلنجليزّيةأن عدد األسئلة لمبحث اللغة  (  2(  الجدول رقم  ويتضح من     

الفهم قد  ن األإمستويات معرفية متعددة، وبنسب متفاوته، حيث  لى  جاءت موزعة ع حتلت المرتبة اسئلة في مستوى 
سئلة  األ  جاءت%(، و 25.7بالمرتبة الثانية بنسبة )سئلة في مستوى التطبيق  %(، في حين جاءت األ31الولى بنسبة )

ب التحليل  مستوى  )افي  بنسبة  الثالثة  في  األ  أما%(،  16.4لمرتبة  اإلسئلة  والتقويم  مستويي  بنسب جاءت  بداع 
التذكر المرتبة السادسة  األ  حتلتاالترتيب الرابع والخامو على التوالي، و ب%( و 8.4%( و ) 13.7) سئلة في مستوى 

 . النسب ذهتوضيحًا له ( يظهر1الشكل رقم )  .%(4.9بنسبة )
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 توزيع األسئلة وفق المستويات المعرفية لهرم بلوم المعّدل (1الشكل رقم )

، المعّدل  تصنيف بلوملهذه الدراسة  تكرارات  توزيع األسئلة كما جاء في    في  ايشير الشكل السابق إلى أن هناك تباينً    
التذكر، )على المستويات:  %(  13.7%،  8.4%،  16.4%،  25.7%،  31%،  4.9)  حيث توزعت هذه النسب بين
 اإلبداع(. ،قويموالفهم، والتطبيق، والتحليل، والت

كاي اختبار  ُأجِري   توزيع  التحديد وجود    (Chi square test)  تربيع  وقد  في  العامة ا سئلة  أختالف  الثانوية  متحان 
اللغة   بين  اإلنجليزّيةلمبحث  الزمنية ما  الفترة  األعلى    (م2018-2016)في  بلوم مستويات  لتصنيف  المعرفية  هداف 

 ( اآلتي:3. كما هو موضح في الجدول)وفق التوزيع المتوقع المعّدل

بلوم ) حسب تصنيف ف المعرفيةمستويات األهدا علىالسئلة  توزيعنتائج اختبار مربع كاي لتحديد : ( 3جدول )
 ( المعًدل

مستوى 
 سئلةاأل

القيمة 
 المالحظة

القيمة 
 المتوقعة

درجات 
 الحرية 

قيمة كاي  
 المحسوية تربيع

  تربيع قيمة كاي
 المجدولة 

مستوى 
 الدللة 

  11 التذكر
 

37.7 
 
 

 
 

5 

 
 

68.053 

 
 

11.07 
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)  لوحظ           الجدول  قيمة كاي  (  3من  دالة إحصائيا بدرجة حريةتأن    ( α0.05=)  الفأعند مستوى    (2)  ربيع 
ن أحيث نجد    ،في القيمة المشاهدة عن القيمة المتوقعة   ير متساو    مستوياتلوبالتالي فإن توزبع عدد األسئلة على ا
ن  ع وهذا يعني زيادة القيمة المشاهدة    ،(70)بينما كانت القيمة المشاهدة    (37.7)القيمة المتوقعة لمستوى الفهم كانت  

القيمة المتوقعة ات القيمة المشاهدة عن دحيث ز  ،مر بالنسبة لمستوي التطبيق، وكذلك األقيمة (32.3)قعة بمقدارو المت
نجد  قيمة  (20.3)بمقدار بينما  القيمة  أ،  التحليل  المتوقعة  ن  تقريبً تسم   كانتلمستوى  المشاهدة  ااوية  القيمة  أما   ،مع 

بشكل كبير    اً وكان ذلك واضح  .فقد جاءت القيم المشاهدة لهم أقل من القيم المتوقعة  ؛بداع والتذكر مستويات التقويم واإل
  ( 26.7)أي بفارق مقداره  (  37.7 )بينما كانت القيمة المتوقعة    ( 11)حيث كانت القيمة المشاهدة    ،في مستوى التذكر

وهذا    ،كبر من قيمة كاي تربيع المجدولةأن قيمة كاي تربيع المحسبوبة  أوكذلك بالرجوع إلى الجدول أعالة نجد    ،قيمة
وجميع هذه القيم تدل   سئلة على مستويات األهداف المعرفية.ئية بين توزيع األحصاإللة  دايدل على وجود فروق ذات  

امتح أسئلة  توزيعات  في  فروقات  وجود  اللغة  اعلى  لمبحث  العامة  الثانوية  المعرفية   اإلنجليزّيةنات  المستويات  على 
ولعدم وجود جدول مواصفات ثابت من قبل وزارة التربية والتعليم لتحديد نسب توزيع األسئلة   .هرم بلوم المعّدلحسب  

الحصول على جدول   أجل  لها من  الوصول  في محاولة  معلومة  أي مصدر  توفر  ولعدم  المعرفية،  المستويات  على 
لنسبية لمستويات األهداف المعرفية؛ شهادة الثانوية العامة لتحديد عدد األسئلة المناسبة لألوزان ا  مواصفات لمتحانات

  بغرض معرفة القيمة المتوقعة لذلك تم الفتراض بتساويها.

ما نسبة المستويات المعرفية الدنيا والمستويات المعرفية العليا في :  الثانيالّدراسة  الّنتائج المتعلقة بسؤال    -ثانياا 
م  2018-2016في األردن في الفترة الزمنية ما بين    اإلنجليزّيةأسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة  

 حسب تصنيف بلوم المعّدل؟ 

الدنيا  ونسبها المئوية في مستويات األهداف المعرفيةتم حساب تكرارات األسئلة الدراسة   ولإلجابة عن سؤال     
( التكرارات والنسب المئوية لكل مستوى من  4حسب تصنيف بلوم المعّدل، وُيبين الجدول ) والمستويات المعرفية العليا

 .  المستويات

الثانوية العامة  لشهادة ا  امتحاننسبها المئوية في أسئلة و  العلياالدنيا و  المستويات المعرفيةتوزيع  :(4الجدول ) 
   م2018-2016لألعوام  في األردن اإلنجليزّيةاللغة لمادة 

 النسبة المئوية%  التكرار هداف مستويات األ
 38.2 87 العليا   هدافاأل مستويات
 61.8 139 الدنيا   هدافاألمستويات 

 
الّدراسة إلى أن هناك ارتفاًعا ملحوًظا في      اّلتي ترّكز على المستوياتأشارت نتائج  الّدنيا،   المعرفية  نسبة األسئلة 

نخفضت في ا%( من إجمالي األسئلة، بينما  61.8حيث بلغت نسبها مجتمعة  )  ،وهي: )الّتذّكر، والفهم، والّتطبيق(
المستويات اإل  المعرفية  أسئلة   ، التقويم   ، )التحليل  (العليا وهي:  )    ،بداع  بلغت نسبها مجتمعة  %( من  38.2حيث 
ي  التسئلة  سئلة امتحان الثانوية العامة بشكل عام على األأ( نالحظ تركيز  4لى الجدول )إ بالرجوع  و   إجمالي األسئلة.
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شكل لل  ويمكن النظرالعليا،    هدافاألسئلة في مستويات  الدنيا لدى الطلبة على حساب األ  هدافاألتحاكي مستويات  
 .والعليا الدنيا المعرفية  مستوياتال ةلفروقات بين نسبل ل توضيحاً ( الذي يمث2)

 
 توزيع األسئلة على مستويات األهداف )الدنيا، العليا(  ( 2الشكل )

  على   يشير الشكل السابق إلى وجود تباين واضح بين التوزيع النسبي لألسئلة كما جاء في تصنيف بلوم المعّدل     
األ األ  هدافمستويات  ومستويات  محيث    ،العليا  هدافالدنيا  تكرارات  بينما   (139)الدنيا    األهدافستويات  كانت 
التالي(87)العليا  األهدافمستويات   النحو  المئوية فقد جاءت على  النسبة  التوالي    (%38.2)  ،(%61.8) . أما  على 

 الدنيا.  األهدافولصالح مستويات 

سئلة امتحان الثانوية العامة  ألتحديد وجود اختالف في توزيع    (Chi square test)وقد ُأجِري  اختبار كاي تربيع       
العليا(    ،نيادّ )ال   األهدافمستويات    على  ،م2018-2016الفترة الزمنية ما بين  األردن في    في  اإلنجليزّيةلمبحث اللغة  

 ( اآلتي: 5كما هو موضح في الجدول)  . لتصنيف بلوم المعّدل

 )الّدنيا والعليا(  األهداف المعرفيةسئلة على مستويات تربيع لتحديد توزيع األكاي  نتائج اختبار: ( 5جدول )
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معرفيةمستويات الال  
 الّدنيا 

 
139 

 

  ، (0.05 ≥) لدللة  عند مستوى ا   (1( أن قيمة كاي تربيع دالة إحصائيا بدرجة حرية ) 5لوحظ من الجدول )        
ا  على  األسئلة  عدد  توزبع  فإن  المشاهدةلوبالتالي  القيمة  في  متساو   المتوقعة    )المالحظة(  مستويات  ير  القيمة  عن 

المتوقعة لمستوياتأحيث نجد   القيمة  القيمة المشاهدة  (113)الّدنيا كانت    معرفيةال  األهداف  ن    ( 139)  بينما كانت 
المتوقعة عن  المشاهدة  القيمة  زيادة  يعني  مؤشر  وإنه    ،وهذا  فهذا  الفروق  كبرت  دللة  كلما  ذات  فروق  وجود  على 

  قل أ  وهذا  ،(87)القيمة المشاهدة  و   (113)  العليا فقد كانت القيمة المتوقعة  معرفيةال  األهداف  ، أما مستوياتحصائيةإ
كبر من قيمة كاي تربيع  أن قيمة كاي تربيع المحسبوبة  أ نجد    هوكذلك بالرجوع إلى الجدول أعال  ،قيمة(  26)بمقدار

 ، الدنيا)معرفية  ال  األهداف  سئلة على مستوياتتوزيع األ  فيحصائية  إللة  دالمجدولة وهذا يدل على وجود فروق ذات  
 اإلنجليزّيةنات الثانوية العامة لمبحث اللغة  امتحاوجميع هذه القيم تدل على وجود فروقات في توزيعات أسئلة  .  (العليا

 .الدنيا  معرفيةال مستوياتالولصالح  لهرم بلوم المعّدلهداف األعلى مستويات 

 ≥)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    :الثالثالّدراسة  الّنتائج المتعلقة بسؤال     -ثالثاا -4

 تبعاا للسنواتفي األردن    اإلنجليزّيةاللغة    ادةالثانوية العامة لم  الشهادة  أسئلة امتحان  توزيع  في  (0.05
 المستويات المعرفية حسب تصنيق بلوم المعّدل؟على  م2018-2016بين 

تبًعا   اإلنجليزّيةامتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة  تم حساب تكرارات أسئلة  الدراسة    ولإلجابة عن سؤال        
( السنوات  على  والعليا  الدنيا  المعرفية  )  ( 2018-2016لألهداف  الجدول  وُيبين  المعّدل،  بلوم  تصنيف  (  8حسب 

ا والعليا على السنوات  تبًعا لألهداف المعرفية الدني  اإلنجليزّيةتكرارات أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة  
(2016-2018 .) 

 
تبًعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا   اإلنجليزّيةتكرارات أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة  :(6الجدول ) 

 ( 2018-2016على السنوات )
 

 المجموع 2018 2017 2016 القيم المستويات  
 139 54 42 43 مشاهدة دنيا 

 139 46.7 46.7 45.7 متوقعة 
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 87 22 34 31 مشاهدة عليا
 87 29.3 29.3 28.5 متوقعة 

 226 76 76 74 مشاهدة المجموع
 226 76 76 74 متوقعة 

 

( مقاربة للقيمة المتوقعة 2017/2016( أن القيم المشاهدة لألهداف المعرفية الدنيا لعامي )6يالحظ من  الجدول )
اللغة   لمادة  العامة  الثانوية  الشهادة  امتحان  أسئلة  توزيع  في  توازن  وجود  على  يدل  األهداف    اإلنجليزّيةوهذا  على 

( لعام  بالنسبة  الدنيا، وأما  المشاهدة2018المعرفية  القيم  أن  المتوقعة   ( نالحظ  القيمة  بقليل من  أعلى  بقيمة  جاءت 
ركزت بشكل   اإلنجليزّيةوهذا مؤشر على أن توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة    ،(7.3وبفارق )

الشهادة  امتحان  أسئلة  توزيع  بين  العالقة  دللة  ولمعرفة  السابقين.  العامين  من  الدنيا  المعرفية  األهداف  على    أكبر 
قد ُأجِري  (، ف2018-2016تبًعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على السنوات )  ،اإلنجليزّيةالثانوية العامة لمادة اللغة  

 ( اآلتي:9كما هو موضح في الجدول) (Chi square test)اختبار كاي تربيع 

تبًعا لألهداف  اإلنجليزّيةلتوزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة  ختبار كاي تربيع انتائج : (7الجدول ) 
 ( 2018-2016المعرفية الدنيا والعليا على السنوات )

 
 
 

 

درجة  عند    جدوليةمن قيمة كاي تربيع ال  قلأ(  0.404)المحسوبة    قيمة كاي تربيع  ( أن7ويتضح من الجدول )        
 هداف أي أن توزيع األ. (0.05 ≥)  ؛ لذا فإن القيمة المحسوبة ليو لها دللة إحصائية عند مستوى الدللة (3حرية )

أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة  متوافق، وهذا يدل على عدم وجود فروق في توزيع    لسنوات بين االمعرفية  
 (. 2018-2016تبًعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على مدار ثالث سنوات ) اإلنجليزّيةاللغة  

تحان الثانوبة العامة لمادة اللغة  بين توزيع أسئلة امليوجد اختالف    ه( أن7ة في الجدول ) دويتبن من النتائج الوار     
الثالث  لأل  اإلنجليزّية السنوات  على  المعّدل  بلوم  هرم  حسب  والعليا  الدنيا  المعرفية  ،  ( 2018/ 2016/2017)هداف 

العليا(   الدنيا،  المعرفية )  المستويات  السنوات  وهذا يدل أن هناك نمطية متبعة في صيا ة األسئلة على  على مدار 
    المستويات. سها لهذهوبالنسب نف الثالث 

 

 

 0.404 المحسوبةقيمة كاي تربيع 
 5.99 المجدولةقيمة كاي تربيع 

 3 درجة الحرية 
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 والتوصيات نتائج المناقشة 

ما نسبة شمول أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة   األول:  الدراسة   مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال  -أوالا 
المعرفية حسب  م لكل مستوى من المستويات  2018  2016  في األردن في الفترة الزمنية ما بين    اإلنجليزّيةاللغة  

 تصنيف بلوم المعّدل؟ 

،  فهم مستوى الالتي تركز على    سئلةاأل  نسبة  في  املحوظً   اإلى أن هناك ارتفاعً التحليل اإلحصائي    أشارت نتائج       
الشهادة  امتحانات في درجة تنوع أسئلة  اأن هناك تفاوتً وهذا يدل  وكذلك نسبة األسئلة التي تركز على مستوى التطبيق،

سئلة  األ  في عدد  اً تدني    والتطبيق، في المقابل نالحظ  فهمبتركيزها على أسئلة ال  اإلنجليزّيةالثانوية العامة لمادة اللغة  
ن هنالك عالقة وثيقة بين مستوى التذكر  إ التي تقيو مهارة التذكر، وذلك يدل على أن هذا التوزيع  ير متوازن حيث  

الفهم؛   الفهم  ألومستوي  مستوى  التذكرن  يذكر   ،يتضمن  من   امعينً   ايئً ش  المتعلم  حيث  تعديل  يوجد   ( التغيير  مع 
للفهمالتعلم بعد خطوة واح  تأتي نتيجة هذاو   ،المتعلم( التذكر البسي  للموضوع وتمثل المستوى األدنى   تم   ذإ،  دة من 

 ويمكن أن يعزى اهتمامهم بمستوى الفهم  .من حيث التعقيد  بلوم المعّدل  ى عتبار التدرج الهرمي لمستو خذ بعين الاأل
عما   والتعبير.  المادة المتعلمة  وبالترالي امرتالك الطلبرة معنرى  ،من رؤيتهم بضرورة فهم واستيعاب الطلبة لمعنرى األشرياء

و المواضيع بلغتهم  أوترجمة األفكار    رض عليهم أثناء الدراسة،عُ   وأيختلرف عمرا أعطري لهرم    ادرسوه من أفكار تعبيرً 
أما بالنسبة لمستوى التطبيق؛ فل ربما    عادة تنظيم األفكار.إ كذلك شرح وتلخيص و   ة،مانواأل  الخاصة بشرط توفر الدقرة
تعتمد على التطبيق بالدرجة األولى، فنجد أسئلة القواعد التي لها نصيب األسد من    اإلنجليزّيةيعود ذلك إلي أن اللغة  

)ال الوزاري  ألGrammerمتحان  التطبيق؛  على  تعتمد  ت(  على  تقوم  قاعدةنها  المفردات  طبيق  أسئلة  وكذلك   ،
(Vocabularies  )ي أ  ررن بالر م م  ما.  امفهومً   الطالب  قطبحيث  المعلوماتررسأن  ا  ررىعنهررالتطبيق ل غنو الفهم  و   ئلة 
يح رضو تو   ررحيشرفو   القوانينو   ءمارألسوا  المعارف  رضمها في تذكر بعداستخا  نم  رردلبإذ    ،يالعملية التعليمية التعلميةررف
على  رارررألفك وا  الحقائق  رضبع التركيز  يعني  ل  فهذا  بالذكر  ؛  ونخص  المستويات،  باقي  وإهمال  المستويين  هذين 

 المستويات المعرفية العليا )التقويم واإلبداع(.

تبين       المستويات  كما  حساب  على  والتطبيق  الفهم  مستويات  على  التركيز  في  توجهت  والتعليم  التربية  وزارة  أن 
العليا:   التحليل( اإلبداع  ،التقويم)المعرفية  التوازن في مستوى  أسئلة مستوى    اً ضاوانخف  ،، في حين راعت  ملحوظًا في 

سئلة في صيا تها وعدم مراعاة التوازن في توزيع  من قبل واضعي األ  هتماممما يدل على العشوائية وعدم ال  ،التذكر
يدفع الطلبة للحفظ وإهمال    قد  األسئلة على المستويات المعرفية الدنيا والعليا حسب تصنيف بلوم المعّدل، وهذا مؤشر

والتفكير الناقد  التفكير  إلى  تعود  التي  الطلبة  لدى  التفكير  من  العليا  المعرفية  أ  ،اإلبداعي  المستويات  هذه  خاصة  ن 
  إلى أسئلة تضم كل المستويات   طلبة بحاجةالالمتحانات لطلبة الثانوية العامة التى تعد الطلبة للمرحلة الجامعية؛ لذا ف

في    إلى وجود ضعف في الخبرة لدى واضعي األسئلة الوزارية  اربما يعود السبب أيًض و .  همبنسب معقولة للرقي بتفكير 
 مستويات أهداف المجال المعرفي بشكل متوازن.معرفة صيا ة األسئلة بناًء على  

؛  2015  ،خوشنود وراهبيما  ؛ 2015  ،عليمات) الدراسات السابقة كدراسة    من   العديد  مع  راسةالد  هذه  نتائج  اتفقت  حيث
 .  (2009؛ كارل،   2012؛ رزمجو،2014بني عبد الرحمن،؛ 2015 ، صمادي وعسلي
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بسؤال  -ثانياا  المتعلقة  النتائج  المعرفية  :  ثانيال  الدراسة  مناقشة  والمستويات  الدنيا  المعرفية  المستويات  نسبة  ما 
اللغة   لمادة  العامة  الثانوية  الشهادة  امتحان  أسئلة  في  بين    اإلنجليزّيةالعليا  ما  الزمنية  الفترة  في  األردن  في 

    م حسب تصنيف بلوم المعّدل؟2016-2018

المستويات  ظهرتأ         ترّكز على  اّلتي  األسئلة  نسبة  في  ملحوًظا  ارتفاًعا  هناك  أن  إلى  الّدراسة  المعرفية    نتائج 
ويّتضح    .: )التحليل، التقويم، البداع(أسئلة المستويات العليا  نسبةنخفضت  ا  بينما  (،الّتذّكر، والفهم، والّتطبيق )الّدنيا:  

يعود الّسبب في أن    الّدنيا بالّدرجة األولى؛ ورّبما  المعرفية  كيز على المستوياترّ بية والّتعليم اّتجهت في التّ رّ أن وزارة التّ 
اللغة   الّتطبيق  اإلنجليزّيةمبحث  العليا  وكان ذلك على حساب أسئلة   ،يحتاج إلى مستوى  وبخاصة أسئلة    ،المستويات 

الّتوزيع يدّل على وجود حالة من عدم الّتوازن    وهذا  ،متحانات عينة الّدراسة اأسئلة    في  اقلت نسبتهمستوى الّتقويم اّلذي  
التّ  وزارة  أسئلة  اللغة  رّ في  مبحث  في  والّتعليم  ورّبمااإلنجليزّيةبية  األسئلة    زى يع  ؛  واضعي  معرفة  نقص  إلى  الّسبب 

حسب    بهذا الخصوصبية والّتعليم  رّ الّتدريبية اّلتي تعقدها وزارة التّ   بسبب قلة الدورات  وذلك  ؛بمستويات المجال المعرفي
 . اإلنجليزّيةخلل في محتوى مبحث اللغة  في األسئلة إلى وجود  ورّبما يرجع عدم الّتوازن  ،خبرة الباحثة

،  اإلنجليزّيةلمبحث اللغة    إن نتائج الّدراسة تظهر وجود مشكّلة حقيقية في مستوى أسئلة امتحانات الّثانوّية العاّمة       
المستويات  كيزرّ بالتّ  المستويات  عرفيةالم   على  على حساب  وإه  المعرفية  الّدنيا،  العلياالعليا،  الّتفكيرّية  المهارات  ؛ مال 

العليا يحتاج  أن وضع  ألوذلك   المهارات المعرفية    ، لى وقت وجهد أكبر ومهارة عالية في صيا ة تلك األسئلةإسئلة 
 والتي تخرج عن نطاق األسئلة الموضوعية أو المباشرة التي تركز على الفهم والتذكر واسترجاع المعلومات.  

تعتبر من مواد الثقافة المشتركة للمرحلة الثانوية التي تضم طلبة    اإلنجليزّيةوقد يعود السبب الى أن مادة اللغة         
دبي( وطلبة الفروع المهنية )جامعات( األمر الذي يستدعي مراعاة األو ي  كاديمية )العلمالمرحلة الثانوية من الفروع األ

الدنيا السئلة  أعلى    وهذا يترتب عليه التركيز  كاديمية والمهنية،الفروق الفردية بين طلبة الفروع األ مستويات المعرفية 
حيث ينتقل الطالب   ،ف تراكميوالتي تتمثل بمستويات )الّتذكر ،الفهم ، التطبيق(، وربما ُيعزى السبب إلى وجود ضع

والكتابي القرائي  الضعف  من  يعاني  وهو  يليه  الذي  الصف  إلى  الصف  في    ،من  معالجته  في  صعوبة  يشكل  مما 
وبالتالي ينتقل الطالب إلى المرحلة األساسية ومن ثم إلى المرحلة الثانوية نقلة كبيرة   ،المراحل المتقدمة بالطرق التقليدية 

وعية الكتب والمواد المقررة األمر الذي يقود واضعي األسئلة في وزارة التربية والتعليم إلى التركيز في الكم والكيف في ن
اللغة   مبحث  في  النجاح  نسب  لرفع  الدنيا؛  المعرفية  مستويات  اللغة اب  اإلنجليزّيةعلى  وليست  أجنبية  لغة  عتبارها 

 الرسمية في األردن. 

 العليا في األسئلة باآلتي: المستوياتويمكن حصر أسباب تجنب أو إهمال    

  وضع أسئلة في مستويات عليا )التحليل، لتركيب،  ن إلة في المستويات الدنيا، في حين  سهولة إعداد األسئ  -1
اإلعداد وفي التصحيح، كما أن إعدادها يحتاج إلى   فيختصيين  والتقويم( يحتاج إلى وقت وجهد من قبل الم

 . (2003)توق، قطامي، وعدس،   والمختصيين تدريب وتأهيل المعلمين
 التعليم األردنيةو في وزارة التربية  متحان الثانوية العامة  امعتمدة عند وضع أسئلة    وجود معايير ومقاييوعدم   -2

الب  وإلمام بناء  وبناء جدول  ختبارخطوات  المحتوى،  تحليل  الجيد ول سيما  األمر   التحصيلي  المواصفات، 
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المعرفية،   تغطية جميع جوانب المادة التعليمية، وجميع المستويات  على  متحانقدرة الالذي يؤدي إلى عدم  
 .والتركيز على المستويات المعرفية الدنيا

مستويات معرفية عليا، بحيث قد تؤدي هذه الصعوبة    بصعوبة األسئلة التي تتضمن  ينختصعتقاد بعض الما  -3
 إخفاق الطالب ورسوبهم. إلى

؛ حيث نجد نتائج جميع الدراسات السابقة ذات الصلة  جميعها  الدراسات السابقة  نتائج هذه الدراسة معتفقت  ا  لقد     
الدراسية وتمارينها وأسئلتها، وكذلك أسئلة الدراسة وجدت أن الكتب   متحاناتالمعلمين، وأسئلة ال  امتحانات  بموضوع 

الم  الوزارية، تمثيل  في  واضح   إلى ضعف   نتائجها  أشارت  وتركيزوالتي  األهداف،  من  العليا  على    ستويات  األسئلة 
 . المستويات الدنيا

 ≥)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    :لثالثاالدراسة  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال    -اا لث ثا

بين    تبعاا للسنواتفي األردن    اإلنجليزّيةاللغة    ادةالثانوية العامة لم  الشهادة  أسئلة امتحان  توزيع  في  (0.05
 المستويات المعرفية حسب تصنيق بلوم المعّدل؟على  م2016-2018

لألهداف    اإلنجليزّيةأنه ليوجد اختالف بين توزيع أسئلة امتحان الثانوبة العامة لمادة اللغة    ىأشارت النتائج إل         
( الثالث  السنوات  المعّدل على  بلوم  والعليا حسب هرم  الدنيا  يدل    (،2018/ 2017/ 2016المعرفية  اللجان  أ وهذا  ن 
راعت توزيع األسئلة على المستويات   اإلنجليزّيةالمختصة في صيا ة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة 

لشكل ورقة   اً موحد اً ذلك اتباعها نمط قد يعود السبب في ن على السنوات الثالث، و ز المعرفية ) الدنيا، العليا( بشكل متوا
  ه ، عدد األسئلة وتوزيع العالمات؛ وبرب  نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال الثاني نجد أن هذترتيب األسئلة  ،المتحان

الدنيا بنسبة أعلى من األهدا الاألسئلة بمجملها ركزت على األهداف المعرفية  المعرفية  اللجان  علياف  ، وهذا يدل أن 
وعدم    ركزت على أسئلة األهداف المعرفية الدنيا،حيث    ،بالنم  نفسهالمختصة وزعت األسئلة على السنوات الثالث  

، وعملت اللجان المختصة على تكرار تركيزها على األسئلة التي تثري تفكير الطالب وتحفز التفكير الناقد لدى الطلبه
     ( مما أدى إلى ظهور هذه النتائج.2018-2016في الفترة الزمنية بين ) هذا النم 

 ( . 2009لكارل،    ؛2011القايدي،) مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة تفقت نتائج هذه الدراسة احيث    

 :التوصيات

 :آلتيةالتوصيات العلمية والعملية اترح ستنتاجات البحثية السابقة فإن الدراسة تقالتحليل وال نتائج ضوء  في   

تركيز1 اللغة  إأسئلة    .  لمبحث  العامة  الثانوية  الشهادة  الست  اإلنجليزّيةمتحانات  المستويات  جميع  للمجال    ةعلى 
 التحليل، التقويم، اإلبداع(، بشكل متوازن.  التطبيق، الفهم، ،المعرفي لتصنيف بلوم المعّدل )التذكر

أسئلة    .2 على  الطلبة  التقويم ا تدريب  )التحليل،  المعّدل  بلوم  لتصنيف  العليا  المعرفية  المستويات  تقيو  متحانية 
 مقترحة تركز على هذه المستويات. اتمتحاناسئلة أ ،اإلبداع( من خالل إعداد نماذج 

 .اإلنجليزّيةرية لمبحث اللغة  . دراسة الصعوبات التي تعيق تضمين مستويات بلوم المعرفية العليا في األسئلة الوزا3
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األ.  4 الو تحليل  المعّدل    زاريةسئلة  بلوم  تصنيف  ضوء  في  العامة  الثانوية  لطلبة  األخرى  الدراسية  المواد  لمختلف 
المعرفية التربو   لألهداف  تقويم  يوتفعيل دورالمشرفين  بعملية  القيام  في  المعلمون لطلبة  و ين  ُيعدها  التي  لألسئلة  تحليل 

 .متحانات الوزاريةالثانوية العامة لضمان تقديم تغذية راجعة قبل موعد ال

وى المعرفي للهدف أو السؤال،  ضرورة العمل من قبل وزارة التربية والتعليم على برنامج حاسوبي يقوم بتحديد المست.  5
 دقيقة تضعها لجان مختصة.  عتماد على معايير ومحكات علميةبال

الثانوية   اتمتحانا( في  (Reading, Writing, Speaking, Listeningاألربع    اإلنجليزّية. تضمين مهارات اللغة  6
متحانات من حيث تخلو هذه ال  ،شمل كل مهارات اللغة األربعتل    ة الشهادة الثانوية الحالي  اتمتحانابأن    اعلمً   ،العامة

المتعلم لمهارات   متالكامتحانات الدولية والعالمية التى تقيو مدى ال من خالل اتباع نمطية ،والستماعمهارة التحدث 
 جهزة صوتيات مختصة.أوفي مختبرات مزودة ب ةمحوسب اتمتحانالكون ت اللغة األربعة، بحيث 

ِقبل من  ها  من  ستفادةل امن أجل  . إعداد بنوك لألسئلة تشمل أسئلة المعلمين والمشرفين التربويين لكل عام دراسي؛  7
ن المعلم الخبير الذي يكون بالميدان ويدرس المبحث لعدة سنوات يكون بوضع األسئلة الوزارية؛ أل  ةالمختص  اللجان 

 ، ولديه قدرات قوية في صيا ة األسئلة وإعدادها. لديه إلمام كبير بالمادة الدراسية
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